
Zarządzenie Nr 8/2021

Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

z dnia 8 lutego 2021 r.

w sprawie: organizacji kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/21

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie

wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) w związku * 2 ust. 3

Rozporządzenia Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 16

października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni

artystycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

(Dz. U. poz. 1832) zarządzam:

1. W semestrze letnim roku akademickiego 2020/21 w siedzibie Akademii mogą się

odbywać, Po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącymi, wskazane przez

dyrektorów instytutów zajęcia praktyczne dla studentów semestrów dyplomowych

oraz studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia oraz

jednolitych studiów magisterskich.

2. Dyrektorzy Instytutów są zobowiązani zgłosić Dziekanom w terminie do 15 lutego

2021 roku wykaz zajęć praktycznych, o których mowa w ust. 1, które będą

prowadzone na terenie Akademii.

3. W wyjątkowych przypadkach i Po uzgodnieniu z Prorektorem ds. kształcenia

możliwe jest prowadzenie wybranych zajęć dla innych niż wymienione w ust. 1. grup

studentów.

4. Dyrektorzy Instytutów są zobowiązani zgłosić do prorektoratu wykaz zajęć

praktycznych, o których mowa w ust. 3 nie później niż 7 dni przed planowanymi

zajęciami.

5. Przy prowadzeniu zajęć w siedzibie Akademii należy zachowywać dystans

i przestrzegać limitów dopuszczalnej liczby osób w pomieszczeniach oraz innych

przepisów i wytycznych wydanych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem

i zwalczaniem COVID-19.

6. Zajęcia niewymienione w ust. 1 — 4 mogą być prowadzone wyłącznie

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, na zasadach

dotychczasowych.



1. Dopuszcza się możliwość korzystania z pracowni przez studentów, Po uprzednim

zgłoszeniu przez kierownika pracowni listy upoważnionych studentów do Kanclerza.

2. Dopuszcza się możliwość korzystania z pracowni przez pracowników po uprzednim

zgłoszeniu do Kanclerza.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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